
 
 
 
 
 

Voorbeeld 3: Ontwerpend leren op afstand 
 

Eenzaamheid bij ouderen 
Ouderen mogen momenteel geen bezoek ontvangen om te voorkomen dat zij het Corona-virus 
krijgen. Deze kwetsbare groep wordt op deze manier beschermd, maar een nieuw gevaar ligt op 
de loer: eenzaamheid. Laat de leerlingen creatieve en originele oplossingen bedenken om de 
eenzaamheid bij ouderen te verhelpen.  

 
 

 Confronteren en verkennen: Informeer de leerlingen over de eenzaamheid onder ouderen 
door het coronavirus (gebruik makend van verschillende nieuwsberichten). In Nederland 
worden al veel acties ondernomen om ervoor te zorgen dat ouderen zich minder eenzaam 
voelen. Lees hier wat kinderen in Haarlem hebben bedacht. Geef aan dat de leerlingen hier 
zelf ook een rol in kunnen spelen, door een creatieve en originele oplossing te bedenken. 
Het moet dus wel iets nieuws zijn en er mag geen gevaar zijn voor de ouderen om besmet 
te raken met het Corona-virus. 
 

 Ontwerp schetsen en realiseren: Laat de leerlingen een ontwerp van hun idee schetsen, 
waarbij ze aangeven hoe dit bijdraagt aan het verminderen van de eenzaamheid onder 
ouderen. Leerlingen kunnen dit eventueel tussentijds inleveren bij de leraar of bij 
medeleerlingen. Zij kunnen dan feedback geven (tips en tops) voordat de leerlingen hun 
ontwerp verder gaan uitwerken. Vervolgens gaan de leerlingen het ontwerp realiseren, 
waarbij de vorm afhankelijk is van het idee van de leerlingen. Denk aan een prototype, een 
filmpje, etc. 
 

 Testen en bijstellen en presenteren: Voordat de leerlingen hun ontwerp gaan presenteren, 
kunnen ze het testen en bijstellen. Dit kunnen ze eventueel samen met een aantal 
medeleerlingen doen door hun ontwerp met elkaar te delen en elkaar te voorzien van 
feedback. Ze kunnen hiervoor natuurlijk ook de leraar, hun ouders of misschien zelfs hun 
opa’s en oma’s vragen. Vervolgens kunnen de ideeën gepresenteerd worden aan de groep 
of ingeleverd worden bij de leraar, bijvoorbeeld door het maken van een foto of een filmpje. 

 

 Verdiepen en verbreden: Bespreek met de leerlingen: Hoe kunnen de ideeën verspreid 
worden, zodat ze zoveel mogelijk worden ingezet?  

 

https://indebuurt.nl/haarlem/nieuws/leerlingen-schrijven-kaarten-en-maken-tekeningen-voor-eenzame-ouderen~85635/

